
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 559, 583,1005 i 1079), uchwały Rady Gminy Lubrza Nr IX/82/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.                

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. opolskiego z 2011 r. Nr 154, poz. 1976) 

oraz zarządzenia nr 0050.531.2022 Wójta Gminy Lubrza z dnia 13 września 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2023 

Wójt Gminy Lubrza 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie gminy Lubrza dotyczących projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie na rok 2023 

Przedmiot konsultacji 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 

Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 

- załącznik 
Termin konsultacji 21 września 2022 r. - 30 września 2022 r. 

Obszar konsultacji Gmina Lubrza 

Sposób ogłoszenia 

konsultacji 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubrza www.bip.lubrza.opole.pl 

w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz strona internetowa 

Gminy Lubrza www.lubrza.opole.pl w zakładce ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE – PROGRAM WSPÓŁPRACY Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 

 

Forma zgłoszenia opinii 
             Formularz internetowy udostępniony poprzez stronę internetową:  

             https://lubrza.opole.pl/2271/konsultacje-spoleczne.html 

Sposób ogłoszenia wyników 

konsultacji 

Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie BIP Urzędu Gminy 

w Lubrzy www.bip.lubrza.opole.pl oraz na stronie internetowej Gminy Lubrza 

www.lubrza.opole.pl 
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